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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

  Indonesia adalah negara yang sangat besar mulai dari jumlah 

penduduk, luas wilayah serta merupakan negara yang sangat kaya akan 

keindahan alam dan budaya. Semuanya terbentang dari Sabang sampai 

Merauke dengan ciri khas serta daya tarik masing-masing. Kekayaan alam 

tersebut sangat berpotensi untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara 

dengan keindahan yang masih belum banyak diketahui dan dikunjungi. 

Sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia sebagai 

pilihan tujuan wisata untuk wisatawan domestik serta mancanegara.   

  Pariwisata pada saat ini menjadi sebuah ketertarikan bagi para 

traveler terbukti dengan semakin banyaknya penyedia jasa tour and travel.  

Fenomena pariwisata, baik dalam arti sempit merupakan kenikmatan 

perjalanan atau kunjungan sebagai dorongan atau motivasinya. Sedangkan 

fenomena pariwisata dalam arti luas merupakan segala macam motivasi dan 

mempunyai dampak pada sendi-sendi kehidupan orang dan masyarakat, antara 

lain sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup (Muljadi, 

2010:7). Dengan adanya daya tarik dari suatu tempat atau lokasi dapat 

menciptakan sebuah pengalaman perjalanan bagi wisatawan. 

  Kementrian Pariwisata Indonesia pada setiap tahunnya mempunyai 

target kujungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pada tahun 2015, 

menargetkan sebanyak 10 juta wisatawan mancanegara , pada tahun 2016 
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sebanyak 12 juta. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 15 juta ditargetkan dan 

terealisasi sebanyak 14.039 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk 

tahun 2018 ditargetkan sebanyak 17 juta, pada 2019 pemerintah menargetkan 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 20 juta (sekretariat 

kabinet.go.id).   

  Berdasarkan data dari Travel and Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) 2017, yang dikeluarkan secara resmi oleh World Economic Forum 

(WEF) pada 6 April 2017 lalu bahwa Indonesia mendapatkan peringkat 42 

pada tahun 2017 (cnnindonesia.com-2017). Selain menargetkan kunjungan 

wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta pada 2019, Menteri Pariwisata Arief 

Yahya memproyeksikan pada tahun 2019 Indonesia bisa naik 12 level 

sehingga ditargetkan Indonesia menerobos ke nomor 30 dunia. Jika dapat 

mencapai maka pariwisata Indonesia betul-betul diperhitungkan di level dunia 

(cnnindonesia.com-2017). 

  Berbagai hal dilakukan untuk menunjang kenaikan kunjungan 

wisatawan mancanegara yaitu mulai dari memberikan berbagai kemudahan 

seperti memberikan fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK kepada 

wisatawan dari 90 negara. Kemudian memberikan kemudahan bagi wisatawan 

mancanegara masuk ke Indonesia dengan menggunakan perahu pesiar atau 

yacht yang dulu masuk Indonesia membutuhkan waktu 3 minggu karena ada 

aturan clearance and approval for Indonesian territory (CAIT) sekarang 

aturan tersebut dicabut. Aturan CAIT diganti dengan memberlakukan standar 

yang berlaku di dunia yaitu custome, immigration, quarantine, port atau 

(CIQP) dengan harapan wisatawan yang masuk ke Indonesia cukup waktu 
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sehari saja dengan proses 1 jam, wisatawan mancanegara sudah bisa 

menikmati Indonesia.  

  Untuk mendukung itu semua, Kementrian Pariwisata Indonesia 

membuat sebuah program 10 destinasi prioritas yang menjadi kawasan 

strategis pariwisata nasional dengan sebutan “10 Bali Baru”. 10 destinasi atau 

tujuan wisata prioritas Indonesia yang dicanangkan kementrian pariwisata 

yaitu: Candi Borobudur (jawa tengah), Labuan Bajo (NTT), Kepulauan Seribu 

(DKI Jakarta), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Mandalika (NTB), Bromo-

Tengger-Semeru (Jawa Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Tajung Lesung 

(Banten), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), dan Morotai (Maluku) 

(cnnindonesia.com-2017). 10 Destinasi prioritas tersebut akan dikenalkan 

melalui Branding Nasional Pariwisata Indonesia yaitu  Wonderful Indonesia. 

  Pada bulan Maret 2018 kemarin Wonderful Indonesia 

mendapatkan penghargaan Brand of The Year Indonesia 2018 dilakukan oleh 

Philip Kotler Center  for ASEAN Marketing dan penyerahan di berikan dalam 

acara awarding night WOW Brand Festive Day 2018, yang diselenggarakan 

oleh MarkPlus Inc (Kompas.com-2018). Branding sebuah negara menjadi hal 

penting karena terkait erat dengan kepribadian (personality), jati diri (identity), 

citra (image), nama baik (reputation), serta kepercayaan (trust) negara 

Indonesia di mata dunia internasional. Wonderful Indonesia ini memiliki logo 

yang berbentuk Garuda Pancasila. Pada kenyataanya di Indonesia, burung 

merupakan satwa dengan populasi terbesar dan juga melambangkan 

perdamaian. 
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   Melalui Wonderful Indonesia Kementrian Pariwisata Indonesia 

mulai memperkuat branding destinasi ’10 Bali Baru’ untuk dijadikan salah 

satu langkah mencapai target bertambahnya kedatangan wisatawan 

mancanegara. Dengan membuat branding suatu destinasi pariwisata dapat 

mengubah persepsi siapapun tentang tempat tujuan wisata tersebut, karena 

destinasi pariwisata dikenalkan dengan cara-cara yang membuatnya menjadi 

lebih berharga dan bernilai sehingga memiliki perbedaan dengan destinasi 

yang lainnya. Destinasi sendiri merupakan salah satu komponen pariwisata 

yang mempunyai beberapa elemen-elemen yaitu : daya tarik wisata 

(view,budaya,tradisi,religi), kawasan pariwisata, hospitality, hiburan, dll. 

  Salah satu strategi berhasilnya suatu branding destinasi adalah saat 

memiliki elemen dasar yaitu tempat tersebut sangat atraktif. Sehingga 

siapapun yang berkunjung selalu teringat dan akan menjadikan sebagai cerita 

yang menarik, serta sebagai bentuk perjalanan yang menyenangkan. Peran 

media sangat penting dalam menyebar luaskan informasi kepada publik. 

Selain itu juga media berfungsi sebagai kontrol sosial, baik bagi pemerintah, 

perusahaan, masyarakat dan lain sebagainya. Kuatnya peran media dapat 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat saat ini semakin 

kritis, semakin mencari dan memperbarui informasi apa yang ingin mereka 

ketahui. Beberpa jenis media seperti web, sosial media facebook, instagram, 

twitter, youtube, blog, dan lain lain sudah menjadi media alternative publik 

dalam mencari informasi. Perkembangan tersebut memacu kreativitas serta 

inovasi sehingga komunikasi dengan masyarakat dapat terjalin secara efektif 

dan berdampak. Inovasi-inovasi perlu dibuat dalam memberikan informasi 
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untuk dijadikan sebuah konten yang menceritakan suatu topik tertentu 

sehingga dapat memberikan kesan bagi publik.   

  Kementrian Pariwisata Indonesia telah menggunakan beberapa 

jenis media massa dalam menyebarkan cerita tentang keindahan pariwisata, 

budaya, kekayaan alam di Indonesia yang selama ini belum banyak diketahui. 

Web Wonderful Indonesia menjadi salah satu media yang digunakan dalam 

menceritakan keindahan pariwisata Indonesia dengan berbagai macam tema 

dan ditujukkan untuk berbagai sasaran. Tentunya konten yang ada dalam web 

Wonderful Indonesia dapat membantu mencari tau tentang tempat wisata yang 

akan dikunjungi para wisatawan. 

  Wisatawan mancanegara maupun lokal, ketika ingin berkunjung 

kesuatu tempat di Indonesia yang sebelumnya belum pernah diketahui 

tentunya akan menggunakan media dalam mencari informasi tentang 

kebudayaan, kekayaan alam serta wisata yang ada di Indonesia. Maka dari itu 

peneliti ingin meneliti tentang tema serta sasaran dalam isi artikel web 

wonderful Indonesia.   

 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti 

diatas, maka rumusan masalah dalam peneltian ini adalah : 

1. Tema artikel apa saja yang terkait dengan program pariwisata 

tentang destinasi “10 Bali Baru” pada web wonderful Indonesia? 

2. Siapa saja yang menjadi sasaran dari artikel tersebut? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah mengetahui tentang tema dan sasaran artikel terkait program 

pariwisata destinasi “10 Bali Baru” pada web wonderful Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

dapat dijadikan sumber informasi dan wawasan bagi mahasiswa berupa kajian 

ilmiah pada studi Ilmu Komunikasi tentang media massa serta komunikasi 

pariwisata. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi referensi 

ataupun acuan tentang media massa serta komunikasi pariwisata. dan secara 

tidak langsung dapat membantu memberikan informasi tentang destinasi 

pariwisata Indonesia. Adapun manfaat lainnya yaitu : 

a. Bagi akademik : dapat digunakan sebagai masukan yang akan

menggunakan analisis isi sebuah web.

b. Bagi pembaca : sebagai pengetahuan mengenai media massa serta

komunikasi pariwisata

c. Bagi media : sebagai bahan masukan dalam pengembangan pembuatan

artikel dalam web.




